
Beurer BC 44 – Prístroj na meranie krvného tlaku      Slovensky 

Návod k obsluhe 
 
Vážená zákazníčka, vážený zákazník, ďakujeme vám za výber jedného z našich výrobkov. Naše meno symbolizuje vysokokvalitné, 
dôkladne otestované výrobky určené na použitie v oblastiach tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, pulzu, jemnej terapie 
a skrášľovania, masáží a vzduchu. 
Tento Návod na použitie si pred použitím starostlivo prečítajte a odložte si ho na neskoršie použitie. Dbajte, aby bol prístupný aj pre 
iných používateľov a rešpektujte informácie, ktoré obsahuje. So srdečným pozdravom, Váš tím Beurer 
 
1. Zoznámenie 

Elektronický tlakomer krvi na zápästie slúži na neinvazívne meranie a sledovanie artériových hodnôt krvného tlaku u dospelých 
osôb. Môžete si ním ľahko a rýchlo zmerať krvný tlak a zobraziť poslednú nameranú hodnotu. 
V prípade vyskytujúcich sa porúch srdcového rytmu budete varovaný. Namerané hodnoty sa zaradia podľa smerníc WHO 
a graficky sa vyhodnotia. 
 
2. Dôležité upozornenia 

 Pokyny pre používanie 

• Merajte svoj krvný tlak vždy v rovnakej dennej dobe, aby bola zabezpečená porovnateľnosť hodnôt. 
• Pred každým meraním si cca 5 minút oddýchnite! 
• Medzi dvoma meraniami počkajte 5 minút! 
• Hodnoty, ktoré nameriate, slúžia len pre vašu informáciu – nenahradzujú lekárske vyšetrenie! Skonzultujte vaše 
namerané hodnoty s lekárom, nikdy na ich základe neprijímajte žiadne lekárske rozhodnutia (napr. lieky a ich dávkovanie)! 
• Pri obmedzenom prekrvení na jednej ruke v dôsledku chronických alebo akútnych cievnych ochorení (okrem iného zúženie ciev) 
je presnosť merania krvného tlaku na zápästí obmedzená. V takomto prípade použite tlakomer pre pažu. 
• Pri ochoreniach srdcovocievnej sústavy a taktiež pri veľmi nízkom krvnom tlaku, poruchách prekrvenia a srdcového rytmu ako aj 
pri iných ochoreniach môže dôjsť k chybným meraniam. 
• Požívajte tlakomer len u osôb, ktorých obvod zápästia zodpovedá rozsahu uvedenému pre tento prístroj. 
• Elektronický tlakomer krvi je učený len na prevádzku s batériami. 
• Vypínacia automatika za účelom šetrenia batérií vypne tlakomer, ak v priebehu minúty nestlačíte žiadne tlačidlo. 

 Pokyny pre uchovávanie a ošetrovanie 

• Elektronický tlakomer krvi pozostáva z presných a elektronických prvkov. Presnosť nameraných hodnôt a životnosť prístroja 
závisí od starostlivého zaobchádzania s prístrojom: 
– Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotami, veľkými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným žiarením. 
– Nenechajte prístroj spadnúť na zem. 
– Nepoužívajte prístroj v blízkosti silných elektromagnetických polí, uchovávajte ho mimo rádiových zariadení alebo mobilných 
telefónov. 

• Nestláčajte tlačidlo Štart/Stop , pokiaľ nemáte založenú manžetu. 
• Odporúčame vybrať batérie, pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate. 

 Informácie o batériách 

• Batérie môžu byť pri prehltnutí životunebezpečné. Uchovávajte preto batérie a výrobky mimo dosahu malých detí. 
Ak došlo k prehltnutiu batérie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. 
• Batérie sa nesmú dobíjať alebo reaktivovať inými prostriedkami, rozoberať, hádzať do ohňa alebo spájať nakrátko. 
• Vyberte z prístroja batérie, ak sú vybité, alebo ak prístroj dlhší čas nepoužívate. Zamedzíte tak škodám, ktoré môžu 
vzniknúť vytečením batérií. Vymeňte vždy naraz všetky batérie. 
• Nepoužívajte rôzne typy alebo značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Používajte prednostne alkalické batérie. 

 Pokyny pre opravy a likvidáciu 

• Batérie nepatria do domového odpadu. Odovzdajte použité batérie na niektorom z vyhradených zberných miest. 
• Prístroj neotvárajte. Pri nedodržaní tohto pokynu zaniká záruka. 
• Prístroj nesmiete sami opravovať alebo nastavovať. V takomto prípade nie je viac zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. 
• Opravy môže vykonávať iba zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia. Pred každou reklamáciou vždy najskôr skontrolujte 
batérie a v prípade potreby ich vymeňte. 
• Zariadenie zlikvidujte v súlade s vyhláškou o likvidácii vyradených elektrických a elektronických zariadení 2002/96/EC – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na komunálnu inštitúciu príslušnú pre odpadové 
hospodárstvo. 
 
3. Popis prístroja / Indikácie na displeji 
 

1. Systolický tlak 

2. Diastolický tlak 

3. Pulz 

4. Symbol pulzu  

5. Priehradka na batérie 

6. Tlačidlo „Štart/Stop“  

7. Symbol pre zobrazenie výmeny batérií  

8. Šípka pre vypustenie vzduchu 

9. Rozoznanie arytmie  

10. WHO-indikátor 

 
 
 

 
 
 



4. Príprava na meranie 
Vloženie batérií 

• Odstráňte kryt priehradky na batérie na ľavej spodnej strane prístroja. 
• Vložte dve batérie typu 1,5 V Micro (Alkaline Type LR03). Dbajte bezpodmienečne na to, aby ste pri vkladaní batérií 
dodržali vyznačenú polaritu na kryte priehradky pre batérie. Nesmú sa používať nabíjateľné batérie. 
• Kryt priehradky na batérie riadne uzavrite. 
Ak sa trvalo zobrazuje indikácia výmeny batérie  nie je možné uskutočňovať žiadne merania. Musíte vymeniť 
všetky 
batérie. Použité, úplne vybité batérie a akumulátory treba likvidovať prostredníctvom špeciálnych zberných nádob, 
osobitných 
miest pre odovzdávanie odpadkov alebo prostredníctvom predajcov elektro. Títo sú zo zákona povinní likvidovať batérie. 
Upozornenie: Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:  
Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť. 
 
5. Meranie krvného tlaku 

Pred meraním nechajte prístroj zohriať na izbovú teplotu. 
Založenie manžety 

• Obnažte si vaše ľavé zápästie. Dbajte na to, aby nebolo obmedzené prekrvenie končatiny v dôsledku pritesných častí odevu 
alebo podobne. Priložte manžetu na vnútornú stranu vášho zápästia. 
• Uzavrite manžetu pomocou suchého zipsu tak, aby sedela horná hrana. 
• Manžeta musí tesne obopínať zápästie, nesmie však škrtiť. 
Pozor: Prístroj sa môže prevádzkovať len s originálnou manžetou. 

 
Zaujatie správnej polohy tela 

• Pred každým meraním si cca 5 minút oddýchnite! Inak môže dôjsť k odchýlkam. 
• Meranie môžete vykonávať posediačky alebo poležiačky. Podoprite bezpodmienečne svoju ruku a zohnite ju. V 
každom prípade dbajte na to, aby sa manžeta nachádzala vo výške srdca. Inak môže dôjsť k značným odchýlkam. 
Uvoľnite svoju pažu a dlane. 
• Aby nedošlo k skresleniu výsledku merania, je dôležité, aby ste sa počas merania správali pokojne a nerozprávali. 
 
Uskutočnenie merania krvného tlaku 

• Zapnite prístroj na meranie krvného tlaku tlačidlom Štart/Stop . Zapnutie prístroja potvrdí signálny tón a krátke zobrazenie sa 
všetkých symbolov. 
• Pred meraním sa nakrátko zobrazí posledný uložený výsledok merania. Pokiaľ by sa v pamäti nenachádzalo žiadne meranie, 
prístroj zobrazí zakaždým hodnotu „0“. 
• Manžeta sa nahustí na tlak 190 mmHg. Tlak vzduchu v manžete sa pomaly vypustí. Pri rozpoznateľnej tendencii k príliš 
vysokému krvnému tlaku sa manžeta sa opätovne dohustí a tlak manžety ešte raz zvýši. Hneď ako rozpozná pulz, bliká symbol pre 
pulz . 
• Po úplnom povolení tlaku sa zobrazia výsledky merania systolického tlaku, diastolického tlaku a pulzu. 

• Meranie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla „Štart/Stop“ . 
• V prípade, ak meranie neprebehlo riadne, zobrazí sa „Er“. Venujte pozornosť kapitole Chybové hlásenia/Odstraňovanie 
chýb v tomto návode na obsluhu a zopakujte meranie. 
• Výsledok merania sa automaticky uloží. 
 
Vyhodnotenie výsledkov 
Poruchy srdcového rytmu: 

Tento prístroj dokáže počas merania identifikovať prípadné poruchy srdcového rytmu a upozorní na ne symbolom . 
Toto môže byť indikátorom pre srdcovú arytmiu. Srdcová arytmia je choroba, pri ktorej je srdcový rytmus anomálny v dôsledku 
porúch v bioelektrickom systéme, ktorý reguluje činnosť srdca. Symptómy (vynechané a predčasné údery srdca, pomalý alebo 
prirýchly pulz) môžu byť spôsobené o. i. srdcovými chorobami, vekom, telesnou predispozíciou, nadmernou konzumáciou, stresom 
alebo nedostatkom spánku. Srdcovú arytmiu je možné zistiť len vyšetrením u vášho lekára. 
Zopakujte meranie, ak sa po meraní zobrazí na displeji symbol . Dbajte na to, aby ste si 5 minút oddýchli a počas merania 
nerozprávali a nehýbali sa. V prípade, ak sa symbol zobrazuje príliš často , obráťte sa na vášho lekára. Samodiagnóza a 
samoliečba na základe výsledkov meraní môžu byť nebezpečné. Riaďte sa bezpodmienečne pokynmi vášho lekára. 
Klasifikácia podľa WHO: 

Podľa smerníc/definícií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú výsledky merania klasifikované a hodnotené podľa tejto 
tabuľky. 

 
Stĺpcová grafika na displeji a stupnica na prístroji udávajú, v ktorej oblasti sa nameraný krvný tlak nachádza. 
V prípade, ak sa hodnota systolického a diastolického tlaku nachádza v dvoch rôznych oblastiach (napr. systolický tlak 
v oblasti normálneho vysokého krvného tlaku a diastolický v oblasti normálneho krvného tlaku), zobrazuje grafické rozdelenie podľa 
WHO na prístroji vždy vyššiu oblasť, v popisovanom príklade „normálny vysoký krvný tlak“. 
 
6. Chybové hlásenia / Odstraňovanie chýb 

V prípade chyby sa na displeji zobrazí chybové hlásenie „ER“. Chybové hlásenia sa môžu vyskytnúť, ak 
• sú hodnoty krvného tlaku nezvyčajne vysoké alebo nízke (na displeji sa zobrazí Er1 príp. Er2), 
• je manžeta založená príliš silno alebo slabo (na displeji sa zobrazí Er3 resp. Er4), 
• tlak napumpovania je vyšší ako 300 mmHg (na displeji sa zobrazí Er5), 



• napumpovanie trvá dlhšie ako 3 sekundy (na displeji sa zobrazí Er6), 
• vyskytla sa systémová porucha alebo porucha prístroja (na displeji sa zobrazí ErA, Er0, Er7 alebo Er8), 
• Batérie sú skoro vybité . 
V týchto prípadoch zopakujte meranie. Dbajte na to, aby ste sa nehýbali ani nerozprávali. 
Vložte v danom prípade nanovo batérie alebo ich vymeňte. 
 
7. Čistenie a starostlivosť 

• Pri čistení svojho elektronického tlakomeru krvi postupujte opatrne a používajte len mierne navlhčenú handričku. 
• Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. 
• V žiadnom prípade prístroj neponárajte, inak by doň mohla vniknúť voda a poškodiť ho. 
• Neukladajte na prístroj žiadne predmety. 
 
8. Technické údaje 

Číslo modelu   BC 44 
Metóda merania   Oscilometrická, neinvazívne meranie krvného tlaku na zápästí 
Rozsah merania   Tlak 0 – 295 mmHg, 

Pulz 40 – 180 úderov/minútu 
Presnosť merania  Systolický ± 3 mmHg / diastolický ± 3 mmHg / pulz ± 5% nameranej hodnoty 
Rozmery   D 88 x Š 66,2 x V 28,4 mm 
Hmotnosť   Približne 98 g 
Veľkosť manžety   Pre obvod zápästia od cca 140 do 195 mm 
Prípustná prevádzková  +5 °C až +40 °C, 
teplota    < 80 % relatívna vlhkosť vzduchu 
Prípustná teplota   -20 °C až +55 °C, 
uschovania   < 95 % relatívna vlhkosť vzduchu 
Zdroj napätia   2 x 1,5 V Micro (Alkaline typ LR03) 
Životnosť batérií   Pre cca. 250 meraní, podľa výšky krvného tlaku resp. tlaku napumpovania 
Príslušenstvo   Krabička na uschovanie, návod na obsluhu, 2 batérie typu „AAA“ 
Trieda ochrany   Interné napájanie, IPXO, nie AP alebo APG, trvalá prevádzka 

Vysvetlenie značiek  Časť používania Typ B  

Pozor! Čítať návod na použitie  

Výrobca  
 
• Tento prístroj vyhovuje európskej norme EN60601-1-2 a podlieha osobitným preventívnym opatreniam ohľadne 
elektromagnetickej kompatibility 93/42/EC. Myslite pritom na to, že prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia 
môžu ovplyvňovať tento prístroj. Bližšie informácie si môžete vyžiadať na uvedenej adrese zákazníckeho servisu. 
• Prístroj vyhovuje smernici EÚ o prístrojoch pre použitie v medicíne, zákonu o medicínskych výrobkoch a európskym 
normám EN1060-1 (neinvazívne prístroje na meranie krvného tlaku časť 1: Všeobecné požiadavky) a EN1060-3 
(neinvazívne prístroje na meranie krvného tlaku, časť 3: Doplňujúce požiadavky na elektromechanické merače krvného tlaku). 
• Ak používate prístroj na podnikateľské účely, musíte v súlade s „Vyhláškou pre prevádzkovateľov medicínskych výrobkov“ 
zabezpečiť vykonávanie pravidelných metrologických kontrol. Aj pri súkromnom používaní odporúčame metrologickú kontrolu u 
výrobcu v 2 ročných intervaloch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:   
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: 

BORGY CZ, a. s. 
Reklamácie / servis 
Hluchov 1353 
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Česká republika 

Tel.: +420 326 320 662 

E-mail: reklamace@borgy.cz 

www.borgy.cz 
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